ឯកសារទស្សនទាន ស្ម្រាប់ស្ក្ខ
ិ ា សាលាស្តព
ី ី
បរ ិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ណៅថ្នាក់ណម្រកាមជាតិ
ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្ន២
ាំ ០១៥ នៅសណ្ឋ
ា គារ ហ៊រ ប៊ន្
៊ុ នី
rr ss

បុពវកថ្ន
ចាប់ តាំងពី ទសវត្សឆ្នាំ១៩៩០

របទទសកមពុជាមានការវ ិវត្តយ៉ាងឆ្ប់ រហ័ស

បន្ទាប់ពីមាន

កាំ ណែទរមង់ទសដ្ឋកិចច និងនទយបាយ។ ជាងទនេះទទៀត្ កាំ ណែទរមង់អភិ បាលកិចច សរមាប់ អភិ វឌ្ឍ
ថ្ននក់ទរកាមជាត្ិ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ២០០២ តមរយៈវ ិមជ្ឈការ និ ងវ ិសហមជ្ឈការ (D&D) តមរយៈកមម
វ ិធីអភិ វឌ្ឍតមណបបរបជាធិបទត្យយថ្ននក់ទរកាមជាត្ិ

(ផអ៣-បចចុបបននដ្ាំណាក់ កាលទី ២)

រពមទាំង

ចាប់ សីព
ត ី ការទរៀបចាំ រកុមរបឹ កាស្សុក/ខែឌ ទខត្ត/រកុងជាទដ្ើម។
កនុងដ្ាំ ទែើរការអភិ វឌ្ឍតមណបបរបជាធិបទត្យយទនេះ ការងារវ ិមជ្ឈការសរមាប់ការងារអភិ វឌ្ឍន៍
តមរយៈរកុមរបឹកាឃុាំ/សងាាត្់ ស្សុក/ខែឌ មានត្ួ ន្ទទី យ៉ាងសាំខាន់ សរមាប់ ការទធវើទសចកតីសទរមច
ចិ ត្ក
ត ុងត្ាំ
ន បន់ ពិ ទសសកនុងការទទួ លខុ សរត្ូវសរមាប់ការទរៀបចាំណផនការអភិវឌ្ឍ ការទ

េះស្ាយបញ្ហ
ា

ក៏ដ្ូចជាការទាំ ន្ទក់ទាំនងដ្៏សាំខាន់ ជាមួ យ ត្ួងអងគអភិ វឌ្ឍដ្ទទទទៀត្ ដ្ូ ចជាអងគការសងគមសុីវ ិល និ ង
ាាប័ នពាក់ព័នទធ ផសងទទៀត្ជាទដ្ើ ម។ មយ៉ា ងទទៀត្ សងគមសុីវ ិលក៏ មានការរួមចាំ ណែកសាំខាន់កុងដ្ាំ
ន
ទែើរ
ការអភិវឌ្ឍទនេះណដ្រ។ ជាលទធផលទនការស្ាវរជាវកនលងមកបានបា៉ា ន់ របមាែ មានអងគការទដ្គូចាំនួន
១៣១៥ ណដ្លមានសកមមភាព និ ងបានរួមចាំណែករបមាែ ៦០០-៧០០ លានដ្ុ លាលរ កនុងឆ្នាំ ២០១២
និ ងការផតល់ការងារទ

យផ្ទាល់របមាែ ៤៣០០០ន្ទក់ ទធវើការឱ្យអនកទទួ លផលចាំ នួនរបមាែ ២០-

៣០% ទនរបជាជ្នកមពុជា។
ទដ្ើមបីចូលរួមទលើកកមពស់ទលើណផនកកិចចសហការ

បទងាើត្ការចូ លរួម

និងទាំ ន្ទក់ ទាំនងទោយ

កាន់ ណត្របទសើរបណនាមទទៀត្ទលើការងារអភិ វឌ្ឍន៍ តមមូល ឋ ន អងគការគែៈកមាមធិ ការសហរបត្ិបត្តិ
ការទដ្ើមបីកមពុជា (CCC) ណដ្លជាអងគការសមាជ្ិកភាពមានសមាជ្ិ កជាង១៦០ ទ

យរួមសហការ

ជាមួ យបណា
ត ញអងគការមិនណមនរ ឋ ភិ បាលរបចាាំទខត្ត រកទចេះ ទខត្តសឹង
ា ណរត្ង និ ងទខត្តរត្នៈគី រ ី និង
ទរៀបចាំ សិកាាាលាពិ ទររេះទយបល់សីព
ត ី

បរ ិយកាសអាំទណាយផលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍថ្ននក់ទរកាម

ជាត្ិ ណដ្លនឹងរបរពិត្ិ ទត ៅន្ទ រពឹកទងៃទី១៦ ណខធនូ ឆ្នាំ២០១៥ ណដ្លមានសមាសភាពសមាសភាព
ត្ាំ ណាងអទ្ជើញចូ លរួមពីោជាញធរថ្ននក់ទរកាមជាត្ិ

អងគការសងគមសុីវ ិល វ ិស័យឯកជ្ន និងទដ្គូ

អភិវឌ្ឍទផសងទទៀត្ ណដ្លមានចាំនួនសរុបរបមាែជាង ៦០ន្ទក់។

1

ណោលបំណងសិកាាសាលា
សិកាាលាទនេះមានទរលបាំ ែងទដ្ើមបី៖


បទងាើនកិ ចចសហការ ពីត្ួអងគទផសងៗសរមាប់ ការងារអភិ វឌ្ឍទៅថ្ននក់ ទរកាមជាត្ិ



ណចករ ាំណលកលទធផលបឋមទនការសិកាស្ាវរជាវបរ ិយកាសអាំ ទណាយសរមាប់ អងគការ
សងគមសុីវ ិលកនុងការអភិ វឌ្ឍទៅថ្ននក់ ទរកាមជាត្ិ



ណចករ ាំណលកពី ការចូ លរួម និងត្ួ ន្ទទី សាំខាន់ៗពី ភាគីអភិ ឌ្ឍពាក់ព័នធ និងណសវងរក
យុទធាស្រសតសរមាប់ ចូលរួមអភិ វឌ្ឍពី ភាគី ពាក់ ព័នធ ទោយកាន់ ណត្មានរបសិទភា
ធ ព

សាសភាពចូលរ ួម និងទីកន្នៃង
សិកាាាលាទនេះ នឹងទរៀបចាំ ទឡើងទៅសណា
ឋ ររ ហ៊រ ប៊ុនី ន តមបទណា
ត យផលូវជាត្ិ ទលខ៧
កនុងទី ទខត្តរកទចេះ (ទល់មុខកងរាជ្ោវុធហត្ាទខត្តរកទចេះ)។
សមាសភាពចូ លរួមកនុងសិកាាាលាមានរបមាែ៦០ន្ទក់ ណដ្លអទ្ចើញចូ លរួមជាត្ាំ ណាង
មកពី ោជាញធរថ្ននក់ ទរកាមជាត្ិ អងគការមិនណមនរ ឋ ភិបាល អងគការសហគមន៍មូល ឋ ន គែៈកមាមធិ
ការជាត្ិ សរមាប់ ការអិវឌ្ឍន៍ តមណបបរបជាធិបទត្យយ

ទៅថ្ននក់ ទរកាមជាត្ិ

(គ.ជ្.អ.ប)

និងវ ិស័យ

ឯកជ្ន ណដ្លអទ្ចើញមកពី ទខត្តរកទចេះ ទខត្តសឹង
ា ណរត្ង និងទខត្តរត្នៈគី រ ី។
រណបៀបវារៈ
ណពលណវលា

កមមវិធី

អាកសម្រមបសម្រមួល

7:30-8:00

ការចុេះទ្មេះចូលរួមទភញៀវកិត្ិយ
ត ល និងគែៈអធិបត្ី

បណា
ត ញអងគការទខត្ត រកទចេះ
និង អងគការ CCC

8:00-8:15

ទររពទភលងជាត្ិ និងទរលបាំែងកមមវ ិធី

អនកកាន់កមមវ ិធី

8:15-8:30

កិចា
ច វ គមន៍ និងសុនរា កថ្នទបើកកមមវ ិធីទបើកកមមវ ិធី៖

-ឯកឧត្តមអភិបាលទខត្តរកទចេះ

សុនារកថ្នទបើកកមមវ ិធី និងគនលឹេះសាំខាន់ៗរបស់ទខត្តសរមាប់
8:30-9:20

ការអភិ វឌ្ឍកនុងភាពជាទដ្គូជាមួយអងគការសងគមសុីវ ិល

ការងារអភិវឌ្ឍថ្ននកទរកាមជាត្ិ និង បណា
ត ញអងគការមិន
ណមនរ ឋ ភិបាលទខត្ត
- ការងារអភិ វឌ្ឍថ្ននក់ ទរកាមជាត្ិ តមណបបរបជាធិបទត្យយ

……… (ទាំន្ទក់ទាំនងបណនាម)
- ទលាក អ៊ុក ពិសិដ្ឋ
ត្ាំណាងទីរបឹកា គជ្អប ទខត្ត

ផអ៣ ដ្ាំ ណាក់កាលទី២ និងកិចចសហការជាមួ យសងគម
សុីវ ិល

-ទលាក យស់ ភារ ី

- ការងារបណា
ត ញអងគការសងគមសុីវ ិលថ្ននក់ទខត្ត

របធានសរមបសរមួលបណា
ត ញ
អងគការទខត្ត និងន្ទយក

2

ណពលណវលា

កមមវិធី

អាកសម្រមបសម្រមួល

- សាំនួរ និងចទមលើយ

របត្ិបត្តិអងគការអភិ វឌ្ឍទសដ្ឋកិចច
សហគមន៍

9:20-10:15

ទិដ្ភា
ឋ ពទូទៅសរមាប់បរ ិយកាសអាំទណាយផល និងបទ
បងាាញអាំពីការរកទឃើញបឋម៖
- ទិដ្ឋភាពទូ ទៅសរមាប់បរ ិយកាសអាំ ទណាយផល

-ទលាក ទជ្ន សុទជ្ឿន
អនកស្ាវរជាវ និងការងារសមព័នធ
អងគការ CCC
-ទលាក អ៊ុក យុទធ

-បទបងាាញអាំពីការរកទឃើញបឋម
- បរ ិយកាសអាំ ទណាយសងគមសុីវ ិលទខត្តរកទចេះ

សមាជ្ិកបណា
ត ញអងគការទខត្ត
និងន្ទយករបត្ិបត្តិ អងគការ

- បរ ិយកាសអាំ ទណាយសងគមសុីវ ិលទខត្តរត្នៈគីរ ី

KAFDOC
-ទលាក ផល ចាន់សត្យ

- បរ ិយកាសអាំ ទណាយសងគមសុីវ ិលទខត្តសឹង
ា ណរត្ង

របធានសរមបសរមួលបណា
ត ញ
អងគការទខត្ត និងអនកសរមប
សរមួលរបចាាំរបទទសទនមូល
និធិ ETEA
-ទលាក រគី សូឡានី
របធានសរមបសរមួលបណា
ត ញ
អងគការទខត្តសឹង
ា ណរត្ង

- សាំនួរ និងចទមលើយ

10:15- 10:30

សាំរាកោហារសាំរ ៉ាន់

អទ្ចើញចូ លរួមទាំងអស់រន

10:30 - 11.45

ការពិទររេះទយបល់ជារកុមសរមាប់ពរងឹងកិចស
ច ហការ

ទលាក មី ណាក់

និងចូលរួមការងារអភិវឌ្ឍទោយកាន់ណត្មានរបសិទភា
ធ ព

របធានណផនក កាងបណា
ត ញ
និងភាពជាទដ្គូ អងគការ CCC

11:45-12:00am

បិទកមមវ ិធី

ទលាក យស់ ភារ ី
របធានសរមបសរមួលបណា
ត ញ
អងគការទខត្ត និងន្ទយក
របត្ិបត្តិអងគការអភិ វឌ្ឍទសដ្ឋកិចច
សហគមន៍

សាំរល់៖ អនកទរៀបចាំកមមវ ិធីសូមរកាសិទិ ក
ធ ុងការណកណរបរទបៀបវារៈកន
ន
ុងករែីចាាំបាច់ ។
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